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Turvallisuutta ja laatua
mobiiliraportoinnilla

Quentic App -sovellus on HSE-raportointiin tarkoitettu ketterä työkalu, joka on käytettävissä missä ja milloin tahansa. Lomakkeiden ja tarkistuslistojen täyttäminen sekä lähettäminen
suoraan vastuuhenkilöille onnistuu helposti ja nopeasti. Sovelluksen avulla niin työntekijät,
ulkopuoliset yritykset kuin muutkin sidosryhmät voivat jakaa tietoja vaivattomasti.
Lähetä HSE-tietoja älypuhelimella.
Käytä valmiita lomakkeita tai luo omia vetämällä ja pudottamalla sisältöä.
Hyödynnä sovellusta missä tahansa Offline-toiminnon ansiosta.
Arvioi ja käsittele raportteja keskitetysti.

www.quentic.fi
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Hyödynnä tietoja kattavasti
Quentic App -sovelluksella esimerkiksi poikkeamailmoitukset, tarkastusraportit
ja riskiarvioinnit voidaan lähettää kätevästi älypuhelimella. Voit kirjata tiedot
ylös heti paikan päällä esimerkiksi tarkastuskäynnin yhteydessä ja lähettää ne
kollegoillesi välittömästi. Muokattavat lomakkeet sekä valokuva- ja Offline-toiminnot soveltuvat kaikkiin käyttötarpeisiin. Ratkaisu sopii hyvin myös erilaisten
sähköisten dokumenttien hallintaan.

Valmiina käyttöön:
Sovellus sisältää valmiit parhaiden käytäntöjen mukaiset lomakkeet. Tarvittaessa ratkaisu
on myös räätälöitävissä.

Innostavaa HSE-tietojen hallintaa
Tee yrityksesi HSE-tietojen hallinnasta helppoa ja ota käyttöön raportointityökalu, joka motivoi osallistumaan. Quentic App -sovelluksen käyttöönotto on
vaivatonta. Se tehostaa tiedonvaihtoa, selkeyttää tehtäväjakoa ja lisää samalla
tietoisuutta turvallisuus- ja ympäristöasioista.

Nopeat raportit myös ulkoisille yrityksille
Tavarantoimittajien, alihankkijoiden ja koko henkilöstön ottaminen mukaan
prosesseihin onnistuu helposti, ja integroidun julkisen raportointitoiminnon
ansiosta tietojen lisääminen käy vaivattomasti myös ilman sovellukseen kirjautumista. Lomakkeen voi täyttää nopeasti käyttämällä julkista linkkiä.

Quentic App -sovelluksen ja Quentic
Platform -alustan käyttö edellyttää
erillisiä lisenssejä.

Toimenpiteisiin reaaliajassa
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App Portal -sovellusportaalissa kaikki ilmoitukset ovat tarkasteltavissa keskitetysti, selkeästi ja reaaliaikaisesti. Saat kokonaisvaltaisen käsityksen erilaisista
vaatimuksista ja kehityskohteista, joten voit ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin
välittömästi. Lisää synergiaetuja yrityksesi HSE/CSR-prosesseihin saat yhdistämällä Quentic App -sovelluksen Quentic Platform -alustaan. Eri raporttien ja
toimialueiden tietojen yhdistäminen tuo merkittäviä hyötyjä.

www.quentic.fi
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Mobiiliraportointi

Julkinen raportointi ja yhteistyö

HSE-tietojen ilmoittaminen älypuhelimella

Julkinen raportointi: joustavat raportointitoiminnot myös
ilman sovellukseen kirjautumista

Helppo, standardisoitu tietojen kirjaus ja siirto
Monia käyttömahdollisuuksia, esim. poikkeamailmoitukset,
tarkastuspöytäkirjat, auditointitulokset ja riskiarvioinnit
Valokuvien ottaminen ja lähettäminen paikan päällä
Offline-tilassa käytettävissä myös ilman verkkoyhteyttä
Auditointikohteiden ym. paikkojen ilmoittaminen GPS-yhteydellä
Asiakirjojen tarkastelu liikkeellä ollessa

Julkisen raportoinnin käyttöoikeudet tarvittavalle
käyttäjämäärälle keskitetyllä lisenssillä
Ilmoitettuihin tietoihin pääsy vain valtuutetuilla käyttäjillä
Soveltuu hyvin myös esim. yksinkertaisiin tarkistuslistoihin,
lyhyiden viestien lähettämiseen ja työntekijäkyselyihin
Yhteistyötoiminto: tietojen yhdistäminen eri järjestelmien välillä

Toimenpiteiden käynnistäminen ja vastuuttaminen

Tiedonvaihdon edistäminen suoraan ulkopuolisten yritysten
kanssa tai konsernin eri yksiköiden välillä

Mukautettu käyttö

Keskitetty arviointi

Lomakkeet muokattavissa helposti vetämällä ja pudottamalla
elementtejä

Kaikki lähetetyt tiedot tallennetaan App Portal -sovellusportaaliin

Mahdollisuus integroida myös yrityskohtaista sisältöä
Käyttöoikeudet rajattavissa halutuille käyttäjille
Sähköinen allekirjoitus esim. lähetettäessä osallistumisvahvistus älypuhelimella tai tabletilla
API-rajapinta ulkoisten järjestelmien liittämiseksi

Työturvallisuus

Verkkokoulutukset

Riskit ja auditoinnit

Prosessit

Quenticperusjärjestelmä

Ympäristöjohtaminen

Raportointinäkymät ja tunnusluvut nopeasti tarkasteltavissa
SafetyFeed-toiminto työturvallisuusasioiden avoimeen
jakamiseen
Suodatus-, vienti- ja kommentointitoiminnot
Jatkotoimenpiteiden yksityiskohtainen seuranta ja arviointi
Quentic Platform -alustaan liitettynä mahdollistaa tietojen
kattavamman käsittelyn ja saumattoman yhdistämisen muihin
HSE/CSR-prosesseihin (vaatii erillisen lisenssin)

Quentic App

Quentic – täydellinen valinta

Vaaralliset aineet

Vaatimustenhallinta

Kestävä kehitys

Yhdistä haluamasi Quentic-moduulit
yrityksesi tarpeita vastaavaksi ohjelmistokokonaisuudeksi. Quentic tukee liiketoimintaa
niin työturvallisuuden, ympäristöjohtamisen,
energiahallinnan kuin kestävän kehityksenkin alalla.

Quentic-alusta

www.quentic.fi

